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 ادية واالجتماعية والحقوق المدنية والسياسيةالحقوق االقتص

 بين الحمايتين الدولية واإلقليمية
 أ/ فتاحي محمد
 أستاذ مساعد مكلف بالدروس
 جامعـة أدرار

 مقـدمة
شــــودش وتشــــود حاــــوي اه ســــاة وحرماتــــت ايساســــمة اىتمامــــا  مت امــــدا  ســــوا  علــــ  

ســوا  علــ  المســتوا الــوم ي مـــة المســتوا الــدولي فــي لمــار الم ومــاش الدولمـــة واه لمممــة و 
 خالل  لصدار تشرمعاش داخلمة بخصوصوا وكذا بإ شا  أجو ة حكوممة بصددىا .

ومفسر ىذا االىتمام بحاوي اه ساة بأ وا حاوي وحرمـاش تولـد مـل الفـرد واسـتاالال 
عة الدولة بل وحت   بل  شأتوا ، وىي لب وجوىر كرامة اه ساة التي مؤكدىا  ولـت تعـال    

....... ولاد كرم ا ب ـي  ادم وحمل ـاىم فـي البـر والبحـر ور   ـاىم مـة الممبـاش وف ـل اىم  ))
 عل  كثمر ممة خلا ا تف مال....... (( .

كما تؤكدىا دمباجة االتفا مة الدولمة بشأة الحاوي المد مة والسماسـمة حمـت تاـول   
دولمة وبحاـو وم المتسـاومة في جممل أع ا  ايسرة ال ة) حمت أة االعتراف بالكرامة المتأصل

للمبــادا المعل ــة فــي  مــاي ايمــم المتحــدة أســاس  التــي ال ممكــة التصــرف بوــا مشــكل اســتث ا   
 الحرمة والعدالة والسالم في العالم ( .

كما مفسر ىذا االىتمـام حسـب  ـول ايمـمة حـالي لامـم  المتحـدة بأ وـا أ  حاـوي 
 اه ساة ع صرا  أساسما  لسالمة الحكم .

اخلتي ىــذت تبحــت لــمس فــي م ــموة حاــوي اه ســاة ككــل وا  مــا فــي الحمامــة ومــد
الاا و مة للحاوي اال تصادمة واالجتماعمة والحاوي المد مة والسماسـمة فـي لمـار ايمـم المتحـدة 

 وعل  مستوا االتفا مة ايوروبمة لحاوي اه ساة .
الخاصــة بــالحاوي فمــة المعلــوم أة الجمعمــة العامــة لامــم المتحــدة أ ــرش االتفا مــة 

كمـــــا أ رتـــــت االتفا مـــــة الخاصـــــة  1996/ 12/ 16اال تصــــادمة واالجتماعمـــــة والثاافمـــــة بتـــــارم  
 بالحاوي المد مة والسماسمة والبروتوكول االختمار  الملحي بوا في  فس التارم  .
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وىــاتمة االتفــا متمة أ رتــا حاــوي وحرمــاش أساســمة متمتــل بوــا الفــرد وىــي ـ كااعــدة 
واحـدة ومتشـابوة وال تختلـف مـة   ـام  ـا و ي لخـر اللوـم بـبعت االختالفـاش عامـة ـ حاـوي 

التــي تفر ــوا وــروف كــل مجتمــل وأو ــاعت كمــا و ــعش تلــت االتفــا متمة  ــما اش و لمــاش 
 بغمة تمتل الفرد بتلت الحاوي ذلت أة أ  حي دوة حمامة  ا و مة مفاد جوىرت .

ـــ ـــة لحا ـــة ايوروبم ـــا االتفا م وي اه ســـاة وو ـــعش  ـــما اش كمـــا أ ـــرش دول أوروب
 لحمامتوا بغمة تمتل الفرد بالحاوي المكرسة في االتفا مة  .

فعالمــة الحمامــة  اوتجمــب ىــذت المداخلــة علــ  اهشــكالمة الجوىرمــة التالمــة   مــا مــد
ــــة والحاــــوي المد مــــة والسماســــمة التــــي تكفلوــــا  ــــة للحاــــوي اال تصــــادمة واالجتماعم لــــت تالاا و م

 االتفا ماش .
مش المداخلـــة للـــ  مبحثـــمة أت ـــاول فـــي ايول الحمامـــة الاا و مـــة للحاـــوي و ـــد  ســـ

اال تصـــادمة واالجتماعمـــة والحاـــوي المد مـــة والسماســـمة فـــي وـــل ايمـــم المتحـــدة ، أم المبحـــت 
الحمامة الاا و مة للحاوي السالفة الـذكر فـي وـل االتفا مـة ايوروبمـة  ةالثا ي فمخصص لمعالج

 للحاوي اه ساة ك موذج .
والحاوي المد مة والسماسمة  االجتماعمةو  اال تصادمةالحمامة الاا و مة للحاوي  لمبحت ايول  ا

 في  وام ايمم المتحدة .
 بعت المبادا ايساسمة التي تست د للموا الحمامة .   المملب ايول

ممكــــة تصــــ مف المبــــادا وايصــــول التــــي تســــت د للموــــا الحمامــــة الاا و مــــة لحاــــوي 
والحاـوي المد مـة والسماسـمة فـي  وـام ايمـم  واالجتماعمـة اال تصـادمةوالحاـوي  اه ساة عموما  

 المتحدة لل  ثالثة موائف وىي  
 أوال    مبادا وأصول تست د لل  مبمعة  الحي .

لعلــ  أىــم أصــل أو مبــدأ تســت د للمــت الحمامــة الدولمــة لحاــوي اه ســاة بوجــت عــام 
المد مـــة والسماســـمة ىـــو مبـــدأ ) أة أســـاس حاـــوي  والحاـــوي واالجتماعمـــة اال تصـــادمةوالحاـــوي 

 اه ساة متجل  في الكرامة اه سا مة ( .
وقد عبرت عن هذا المبدأ الشريعة اإلسالمية الغراء منذ أربعة عشرة قرنًا ، فقد 

جاء في محكم التنزيل قوله تعالى : )) ..... ولقد كرمنا بني ءادم وحملناهم في البر 
 والبحر ........ (( . 
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اهعـالة العـالمي  ةوعل  مستوا المواثمـي الدولمـة مجـد ىـذا المبـدأ سـ دت فـي دمباجـ
بالكرامة الكام ـة فـي كـل أع ـا  ايسـرة  االعتراف( حمت جا  فموــــا  )  01) لحاوي اه ساة

اه ســا مة وحاــو وم المتســاومة وقمــر الاابــل الت ــا ل ع وــا مشــكل أســاس الحرمــة والعدالــة والســلم 
 ...... ( .في العالم 

ملــــي   ) لة حاــــوي  مــــا 1966العوــــدمة الــــدولممة لعــــام  ةوأخمــــرا  جــــا  فــــي دمباجــــ
 ( 02اه ساة ت بثي مة الكرامة الكام ة في شخص اه ساة ( . ) 

والمبدأ ايساسي الخـر الـذ  تسـت د للمـت الحمامـة الاا و مـة لحاـوي اه سـاة ، مبـدأ 
مبـدأ أ ـت لـمس بإمكـاة لصـبام الحمامـة علـ  بعـت .  ومفـاد اللال اسامعام  ابلمة ىذت الحاوي 

 الحاوي وتجاىل البعت الخر ذلت أة حاوي اه ساة كل ال متج أ .
 32/130و د أكدش عل  ىذا المبدأ الجمعمة العامة لامم المتحدة فـي  رارىـا ر ـم 

 لال اســــامع دمـــــا  الـــش   ) كــــل حاـــوي اه ســــاة والحرمـــاش الفردمــــة قمـــر  ابلــــة  1977لســـ ة 
 ترابمة (.وم

وأ ـــافش  ائلـــة أة   )التمتـــل الكامـــل بـــالحاوي المد مـــة والسماســـمة مســـتحمل بـــدوة 
 ( 03والثاافمة (. ) واالجتماعمة اال تصادمةالتمتل بالحاوي 

وم ـاف للــ  ذلــت المبــدأ الاائـل   ببعــدم  ابلمــة بعــت الحاـوي للت ــا ل علموــا  وــرا  
فـي كـل ايحـوال الت ـا ل ع وـا   رد فإ ت ال مجو يىممتوا وم موة المبدأ أ ت  ما للجماعة والف

الحمامـة الواجبـة  محت  ولو تم ذلت بر ا المع ي وعلة ذلت أة الر ا في ىذت الحالة ال مسـا
  ا و ا  ب .

حمــت  1966لسـ ة  الــدولممةمــة العوـد بـمة  01/02و ـد كرسـش ىــذا المبـدأ المـادة 
 عمشتت (.  الش  )ال ممكة حرماة أ  شعب مة الموارد  الخاصة بم

وباه ــافة للــ  ذلــت موجــد المبــدأ الاائــل بــأة   )ايصــل أة تكــوة حاــوي اه ســاة 
 (. االستث ا  عامة وأة تاممدىا ىو

والحاماة لة   مة حاوي اه ساة متجاذبوا اعتبارمة متعار ـمة ايول مفـادت عـدم 
تلت الحاـوي  ـد ومحتواىا والثا ي  أة ترت الع اة ل وبم مو واجوا  المساس بحاوي اه ساة 

علــ  حاــوي الخــرمة أو حاــوي المجتمــل ككــل . وكــذلت فــإة فكــرة تاممــد  االعتــدا مــؤد  للــ  
 (  04حاوي اه ساة ل ما ىي أداة للتوفمي  ما بمة العاملمة السابامة . )
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ولــذلت جــا  فــي الوثــائي الصــادرة عــة ايمــم المتحــدة لمكا مــة تاممــد بعــت الحاــوي 
ة كا ش  د أحامتوا ب وا  (     05والتعسف في ىذا المجال . ) االستبدادبم لم ل وا 

 ثا ما    المبادا اهمجابمة    
ــــوي اه ســــاة  ــــة تكــــرمس حا ــــاي ســــلوت معــــمة بغم ــــة بإتب ــــ م الدول ــــادا تل وىــــذت المب

 واحتراموا .
 ملي   وممكة لمجا  ىذت المبادا في ما

يشــخاص مــة لعــالة حاــوي ا 06( مبــدأ التعــاوة الــدولي و صــش علمــت المــادة  1
 أو دم مة أو لغومة . أث متلماش  وممة أو  الم تممة لل  أ

التــــي تــــ ص   ) تتعــــاوة الــــدول  1992والــــذ  تب تــــت لج ــــة حاــــوي اه ســــاة لعــــام 
بخصـوص المسـائل المتعلاـة بايشـخاص الم تمــمة للـ  اي لمـاش وخصوصـا  تبـادل المعلومــاش 

 ( 06).  (وخمراتوم مة أجل  مادة التفاىم والثاة المتبادلة
ومبــــدأ جعــــل الاــــوا مة الوم مــــة متوافاــــة مــــل االلت امــــاش الدولمــــة الخاصــــة بحاــــوي 

الخاصـــــة باـــــا وة  1969مـــــة اتفا مـــــاش فم ـــــا لعـــــام  27اه ســـــاة،وىذا المبـــــدأ جســـــدتت المـــــادة 
داش التـي  صـش علــ  أ ـت   ) ال مجـو  للدولـة أة تتــذري لاوا م وـا الداخلمـة للتحلـل مــة ـالمعاىـ

 أو التبرمر عدم ت فمذىا لمعاىدة ما ( . الت اماتوا الدولمة
ومبــدأ الشــرعمة أو ســمادة الاــا وة والــذ  مع ــي  ــرورة معالجــة أمــة مســألة تتعلــي 

 بحاوي اه ساة في ول سمادة الاا وة .
فــي اهعــالة العــالمي لحاــوي اه ســاة باولوــا   )  07وجســدش ىــذا المبــدأ المــادة 

 ممم  في الحمامة المتساومة مة  بل الاا وة ( .الكل سوا  أمام الاا وة ولوم الحي دوة ت
 ثالثا    المبادا السلبمة  

عــة لثبــاش ســلوت أو فعــل موــدد حمامــة حاــوي  االمت ــايوىــذت تعــرت علــ  الدولــة 
اه ساة ولعل  المبدأ ايول الذ   تمري للمـت ىـو مبـدأ المسـؤولمة الشخصـمةن ومع ـي ب ـرورة 

 باعتبار أة الااعدة العامة ىي شخصمة المسؤولمة . مسائلة الفرد فام عة أفعالت الشخصمة
حمــت جــا   1989الخاصــة بحاــوي المفــل ســ ة  االتفا مــةو صـش علــ  ىــذا المبــدأ 

أة   ) تتخــــذ الــــدول ايمــــراف كــــل اهجــــرا اش الم اســــبة لحمامــــة المفــــل  02/02فــــي المــــادة 
لو ـل الاـا و ي أو بمرماـة فعالـة  ـد كـل أشـكال التمممـ  أو الجـ ا  الراجـل للـ  الو ـل للـ  ا
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اي شــمة أو الرا  المعل ــة أو المعتاــداش التــي متب اىــا الوالــداش أو ممثلمــة الاــا و ممة أو أفــراد 
 أسرتت ( .

وم ــاف للــ  المبــدأ الســابي مبــدأ ال جرممــة وال عاوبــة لال بــ ص وىــذا المبــدأ أكــدت 
ة معتبـر أ  شـخص باولـت   ) ال ممكـة أ 11/02اهعالة العالمي لحاوي اه ساة في المادة 

ـــا وة  مـــذ با  بأمـــة جرممـــة ج ائمـــة بســـبب أ  فعـــل أو امت ـــاي ال بشـــكل جرممـــة ج ائمـــة وفاـــا  للا
الــوم ي أو الاــا وة الــدولي و ــش ارتكابوــا كمــا ال ممكــة تو مــل أمــة عاوبــة مــة تلــت التــي كا ــش 

 ممباة و ش ارتكاب الجرممة الج ائمة ( .
ـــدولي للحاــــي العوـــفـــ 15/01كمـــا أكـــدش علـــ  ىـــذا المبـــدأ المـــادة  وي المد مـــة ـد ال

والسماسمة باولوا   ) لذا تـم الـ ص فـي الاـا وة بعـد ارتكـاب الجرممـة علـ  تو مـل عاوبـة أخـف 
 فإة الجا ي مستفمد مة ذلت ( . 

التي تؤثر عل    اال فرادمةوى ات مبدأ جوىر  مفادت عدم جوا  تمبمي اهجرا اش 
م ــل الثــار الســلبمة المباشــرة وقمــر المباشــرة التــي  ــد حاــوي اه ســاة ، والغامــة مــة ىــذا المبــدأ 

ت تج عل   مام دولة ما بتمبمي لجرا اش ا فرادمة  ـد دولـة أخـرا  تمجـة لخالفـاش سماسـمة أو 
ا تصادمة أو عسـكرمة أو قمرىـا ن وذلـت لذا كـاة مـة الممكـة أة مترتـب علـ  ىـذت اهجـرا اش 

 ( 07المد مة أو السماسمة . ) أو اال تصادمةالتأثمر عل  حاوي اه ساة سوا  
 رابعا    المبادا الواجبة التمبمي في حال ا توا  حاوي اه ساة .

لعـــل مـــة المبـــادا الجوىرمـــة فـــي ىـــذا الماـــام مبـــدأ حـــي  ـــحاما ا تواكـــاش حاـــوي 
اه ساة في التعـومت نذلـت أة ا توـات حاـوي اه سـاة وحرماتـت الفردمـة أو الجماعمـة ىـي مـة 

 تلحي اه ساة . بمل اي رار التي 
ـــدولي للحا 14/06و ـــد أكـــدش علـــ  ىـــذا المبـــدأ المـــادة  ــــمـــة العوـــد ال وي المد مـــة ـ

والسماســمة باولوــا   ) لذا تــم لدا ــة شــخص بجرممــة ج ائمــة ثــم تبــمة أة ذلــت كــاة  تمجــة لخمــأ 
ـــا وة ( ن ومبـــدأ  ـــ  تعـــومت عـــادل مباـــا  للا ـــإة مـــة حـــي الشـــخص أة محصـــل عل   ـــائي ف

دولة م توكة بعت حاوي اه ساة حمـت أكـدش المواثمـي الدولمـة علـ  ىـذا المسؤولمة الدولمة لل
الاســـر  لســـ ة  االختفـــا مـــة لعـــالة حمامـــة كـــل ايشـــخاص  ـــد  05المبـــدأ مـــة ذلـــت المـــادة 

 االختفـا التي تاول   ) باه ـافة للـ  العاوبـاش الج ائمـة واجبـة التمبمـي تجعـل أفعـال  1992
ختفائـــاش الدولـــة التـــي توافـــي أو تتســـام  بشـــأة تلـــت اســـلماش ال والدولـــة أو مرتكبموـــاالاســـر  
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ـــة المع مـــة   باالســـت ادالمســـؤولمة وفاـــا  للاـــا وة المـــد ي دوة اه ـــرار بالمســـؤولمة الدولمـــة للدول
 لمبادا الاا وة الدولي ( .

 واالجتماعمـــة اال تصـــادمةلج ـــة ايمـــم المتحـــدة ودورىـــا فـــي حمامـــة الحاـــوي   المملـــب الثـــا ي 
 والسماسمة . والحاوي المد مة

مــــــة ممثــــــاي ايمــــــم المتحــــــدة فــــــإة المجلــــــس  اال تصــــــاد   68بمات ــــــ  المــــــادة 
لتع م  حاوي  واالجتماعمة اال تصادمةلجا ا  في الشؤوة  م شئواالجتماعي ) لت الحي في أة 

اه ساة ، كما م شأ قمر ذلت في اللجاة التي  د محتاج للموا لتأدمة ووائفت... (.وتمبماا  لوذا 
د أ شــأ المجلــس العدمــد مــة اللجــاة ومــة أبر ىــا لج ــة حاــوي اه ســاة ، و ــد تأسســش الــ ص فاــ

وتتجســـد موـــام  1946لعـــام  09المعـــدل بـــالارار ر ـــم  05باـــرار ر ـــم  1946ىـــذت اللج ـــة عـــام 
 اللج ة فمما ملي   
 ـ لعداد لعال ا  عالمما  لحاوي اه ساة . 1
المد مـة وو ـل المـرأة  دولمـة بخصـوص الحرمـاش واتفا ـاشـ لعـداد لعال ـاش  2

 وحرمة المعرفة والمسائل المتشابوة .
 ـ حمامة اي لماش . 3
 ـ م ل التممم  الذ  مست د لل  الج س أو اللغة أو الدمة . 4
 ـ أمة مسألة أخرا تتعلي بحاوي اه ساة . 5

و وــرا  يىممــة التــي تلعبوــا ىــذت اللج ــة فــي ايمــم المتحــدة فاــد أصــبحش مــل مــرور 
 ( 08جوا  حاوي اه ساة ايعل  لامم المتحدة << . )الو ش >> 

وفي لمار حمامة حاوي اه ساة وتع م ىا  امش اللج ة بالعدمد مة ايعمال  ـذكر 
 م وا   

 بخصوص الرىائة .  1992/  62اتخذش الارار ر م  1996ـ  في عام  1
قمـر اتخذش  رارا  بخصوص الثار ال ـارة لل اـل والتفرمـ   1996ـ في عام  2

 المشروي للم تجاش وال فاماش ال ارة عل  حاوي اه ساة .
 بخصوص حاوي اه ساة واهرىاب . 1996/  47ـ الارار ر م  3
 بخصوص حاوي اه ساة والمب الشرعي . 1996/  91ـ الارار ر م  4
بخصوص الحاوي ايساسمة لاشخاص المعـا مة  1996/  27ـ الارار ر م  5

. 

 ايستاذ   فتاحي محمد
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تعــاوة مــل أجوــ ة ايمــم المتحــدة بــإجرا  تحاماــاش واســعة ـ  مــام اللج ــة بال 6
الجســممة للحاــوي اه ســاة فــي بعــت الم ــامي  اال تواكــاشال مــاي عــة 

الساخ ة في العالم والتي تشود ا مراباش سماسمة وعر مة مثل المجا ر 
البشــرمة التـــي كا ــش موجـــودة فــي البوســـ ة والورســت وفـــي الكو كــو وفـــي 

 . ايرا ي العربمة المحتلة
 واالجتماعمـــة اال تصـــادمةوالحاـــوي المد مـــة  لمـــاش حمامـــة حاـــوي اه ســـاة   المملـــب الثالـــت /

  والسماسمة في العود بمة الدولممة لحاوي اه ساة .     
 واالجتماعمة  اال تصادمةأوال     وسائل حمامة الحاوي 

وافاـش علموـا والثاافمـة والتـي  واالجتماعمـة اال تصـادمةبم ـش مادمـة اتفا مـة الحاـوي 
باهجمـاي علـ  مبمعـة الر ابـة الدولمـة علـ   1996الجمعمة العامة لامم المتحدة في دمسـمبر 

الخاصــــــة بــــــالحاوي اال تصــــــادمة  لالتفا مـــــةأحكاموـــــا حمــــــت  الــــــش   )تلتـــــ م الــــــدول المبرمــــــة 
ـــــة ـــــ  المجلـــــس  واالجتماعم بخصـــــوص  واالجتمـــــاعي اال تصـــــاد بعـــــرت تاـــــارمر دورمـــــة عل

 والتادم الذ  أحر تت مة أجل تحامي ىذت الحاوي . خذتوااتاهجرا اش التي 
وللمجلـس بعـد ال وـر فـي ىـذت التاـارمر وبالتعـاوة مـل أجوـ ة ايمـم المتحـد ايخــرا 

لجــــرا  دولــــي م اســــب لمســــاعدة الــــدول فــــي ىــــذت  التخــــاذوالوكــــاالش المتخصصــــة أة مســــع  
 المجاالش (.

مكـرس  واالجتماعمـة صـادمةاال تومة ىذا ال ص متبمة أة العوـد الخـاص بـالحاوي 
 اال تصــاد مبــدأ الر ابــة السماســمة التــي تســت د للــ  التاــارمر التــي ترســلوا الــدول للــ  المجلــس 

 (.09) واالجتماعي
مـــة العوـــد علـــ  التـــ ام الـــدول بتاـــدمم تاـــارمر عـــة و ـــعمة  17 ـــد  صـــش المـــادة و 

دم تاارمرىــا علــ  أة تاــ االتفا مــةحاــوي اه ســاة حمــت جــا  فموــا ) علــ  الــدول ايمــراف فــي 
 مراحل ....... ( .

مبمعــة التــ ام الــدول فــي تاــدمم التاــارمر فوــو لــمس  االتفا مــةمــة  16وحــددش المــادة 
 اختمار  للدول .

فـي  واالجتمـاعي اال تصـاد السالفة الذكر  ـرر المجلـس  17وأعماال  لحكم المادة 
لعــام دورمــا  علــ  ثالثــة أة تاـدم الــدول ايمــراف تاارمرىــا عــة مرمــي ايمــمة ا  01/05/1976
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مراحــــل علــــ  مــــدا عــــاممة لكــــل مرحلــــة علــــ  أة تاــــدم التاــــارمر عــــة المرحلــــة ايولــــ   بــــل 
01/12/1977 

ففـــي المرحلـــة ايولـــ  تاـــدم تاـــارمر ايمـــراف بخصــــوص ) حـــي العمـــل ، والعمـــل 
 مة العوـد (   9، 8، 7، 6ال اابي  المواد 

)حاـوي ايسـرة ومسـتوا المعمشـة و والمرحلة الثا مة تادم فموـا تاـارمر عـة و ـعمة 
 ( 12، 11،  10الصحة المواد 

والمرحلة الثالثة تادم فموا التاارمر عة و عمة ) الحي في التعلمم ، والمشاركة في 
 ( 15،  14،  13الحماة الثاافمة المواد 

مة الر ابة عل  مدا احترام الدول  واالجتماعي اال تصاد وحت  متحاي المجلس 
لرســـال تاـــارمر عـــة مـــدا التاـــدم فـــي مجـــال تحامـــي  لالتفا مـــةد الـــ م الـــدول مباـــا  لتعوـــداتوا فاـــ

الحاـوي الــواردة بالمعاىــدة للــ  ايمـمة العــام الــذ  ماــوم بــدورت بإرسـال  ســ  م وــا للــ  المجلــس 
لل ور فموا كما مرسل  سخة مـة التاـارمر للـ  الوكـاالش المتخصصـة  واالجتماعي اال تصاد 

. 
مـة  18في دراسة التاارمر فإة المـادة  واالجتماعي  تصاد االوعة دور المجلس 

مباـا  لممثـاي ايمـم المتحـدة  لمسـئولمتتواالجتماعي لعمـاال   اال تصاد تجم  للمجلس  االتفا مة
فـــي مجـــال حاـــوي اه ســـاة وحرماتـــت ايساســـمة أة متفـــي مـــل الوكـــاالش المتخصصـــة علـــ  أة 

كمـا مجـو   االتفا مة صوص  احترامتم في تحامي تت مة تاارمرىا للمت بماة مدا التادم الذ  
أة تت مة ىذت التاـارمر تفصـمالش الماـرراش والتوصـماش التـي اتخـذتوا أجو توـا المتخصصـة 

 اال تصــــاد للمجلــــس  االتفا مــــةمــــة  17بال ســــبة لتمبمــــي تلــــت ال صــــوص كمــــا تحمــــ  المــــادة 
حـدة الامـام لدراسـة أو لعـداد أة مملب لل  لج ة حاوي اه ساة التابعـة لامـم المت واالجتماعي

 . 17ـ  16توصماش عل  أساس تاارمر الدول المادمة مباا  للمادتمة 
للــدول ايمــراف فموــا وللوكــاالش المتخصصــة أة  االتفا مــةمــة  20وتجمــ  المــادة 

تاــدم تعلمااتوــا للــ  المجلــس اال تصــاد  واالجتمــاعي حــول أمــة توصــمة عامــة أو قمرىــا مــة 
 . االتفا مةمة  18موا في المادة اهجرا اش المشار لل

فإ ــت مجــو  للمجلــس اال تصــاد  واالجتمــاعي أة  االتفا مــةمــة  21وحســب المــادة 
ماــدم التاــارمر للــ  الجمعمــة العامــة مــة و ــش لخــر مــل توصــماش ذاش مبمعــة عامــة وملخصــا  

صصـة ومـة الوكـاالش المتخ االتفا مـةللمعلوماش التي تلااىا المجلس مة الـدول ايمـراف فـي 
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ومدا التادم الذ  أحر ت في مجال الوصول لل  احترام الحاوي  اتخذشبشأة اهجرا اش التي 
 . االتفا مةالتي تاررىا 

ممكــة تفســمر أ  مــة  بــال ص الصــرم  علــ  أ ــت ال االتفا مــةوأخمــرا  فاــد حرصــش 
ا أحكاموـا بمـا مت ـمة تعمـمال  ل صـوص ممثـاي ايمـم المتحـدة وبروتوكوالتوـا المتخصصـة فممـ

 . االتفا مةمتعلي  بايمور التي تعالجوا أحكام 
 ثا ما    وسائل حمامة الحاوي المد مة والسماسمة. 

الخاصــة بــالحاوي المد مــة والسماســمة علــ  أة   )  االتفا مــةمــة  02تــ ص المــادة 
لكافـة ايفـراد  وـاوتـأممة الحاـوي الماـررة فم احترامواالحالمة  االتفا مةتتعود كل دولة مرف في 

 مة ل لمموـا والخا ـعمة لوالمتوـا دوة تممـ  مـة أ   ـوي سـوا  كـاة ذلـت بسـبب الع صـر أو 
اللـــــوة أو الجـــــ س أو اللغـــــة أو الدما ـــــة أو الـــــرأ  السماســـــي أو قمـــــرت أو ايصـــــل اللغـــــو  أو 

 االجتماعي أو الملكمة أو صفة الوالدة أو قمرىا ( .
ئل لحمامـة الحاـوي الماـررة ثالثـة ومسـا االتفا مةىذت المادة حددش  احترامول ماة 

فموا وىي لج ة الحاوي المد مة والسماسمة  وام التوفمي ـ و  وام التولماش أو المعوة الفردمة 
. 
 الحاوي المد مة والسماسمة .  احترام( ـ لج ة الحاوي المد مة والسماسمة ودورىا في تارمر  1

الحالمـة برفـل  التفا مـةا) تتعوـد الـدول ايمـراف فـي  االتفا مـةفـي  15حسب المادة 
التاارمر عة اهجرا اش التي اتخذتوا والتي مة شأ وا أة مؤد  لل  تأممة الحاوي الماررة في 

 وعة التادم الذ  تم لحرا ت في التمتل بتلت الحاوي ( . االتفا مةىذت 
وتاــدم التاــارمر المشــار للموــا فــي المــادة الســاباة خــالل عــام مــة تــارم   فــاذ مفعــول 

الحالمــة بال ســبة للــدول ايمــراف المع مــة ب ــا ا  علــ  ملــب اللج ــة للــ  ايمــمة العــام  مــةاالتفا 
توــا علــ  اللج ــة ال وــر فموــا . وتبــمة التاــارمر العوامــل للامــم المتحــدة الــذ  ماــوم بــدورت بإحا

الحالمـــة ومحـــي لامـــمة العـــام بعـــد  االتفا مـــةوالصـــعوباش لة وجـــدش والتـــي تـــؤثر علـــ  تمبمـــي 
اللج ة أة محمل للـ  الوالمـاش المتخصصـة المع مـة  سـخا  مـة أجـ ا  تلـت التاـارمر التشاور مل 

. وتــدرس اللج ــة التاــارمر المادمــة لوــا مــة الــدول ايمــراف  اختصاصــواالوا عــة  ــمة ممــداة 
الحالمة وتحمل تاارمرىا وما ترات م اسبا  فـي التعلماـاش العامـة للـ  الـدول ايمـراف  االتفا مةفي 

مـة الـدول ايمـراف  اسـتلمتواة تحمل ىذت التعلمااش مل ال سـ  مـة التاـارمر التـي ولوا أم ا  أ
 . واالجتماعي اال تصاد الحالمة لل  المجلس  االتفا مةفي 
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ــة المــرف فــي  الحالمــة لذا رأش أة الدولــة مــرف  خــر ورفــت  االتفا مــةومحــي للدول
يمـر عـة مرمـي تبلمـ  خمـي ، فمما ال تاوم بت فمذ  صوصوا أة تلفش  وـرا  ىـذت الدولـة لوـذا ا

وعل  الدولـة التـي تتسـلم ذلـت التبلمـ  أة تاـدم للدولـة التـي بعثـش للموـا تفسـمرا  أو بما ـا  خممـا  . 
لت تو   فمت ايمـر علـ  أة مت ـمة ذلـت التفسـمر أو  استالمواخالل ثالثة أشور مة تارم  

لحلـول المو مـة التـي اتخـذش البماة الخمي بمادار ما ىـو ممكـة وال م لشـارة للـ  اهجـرا اش وا
 ( 10/م . )  41/1أو المتوفرة بال سبة لوذا ايمر . المادة  اتخاذىاأو م تور 

ـــدولتمة المـــرفمة  ـــمةومجـــو  ي   مـــة ال فـــي حـــال عـــدم تســـومة ايمـــر بمـــا  المع م
مر   المـرفمة خـالل سـتة أشـور مـة تـارم  واسـتالم الدولـة المسـتلمة للتبلمـ  ايول أة محمـل 

 /ب .41لج ة بأخمار توجموت للموا وال  الدولة ايخرا  . م/ايمر ال
ومالحو أة اللج ة ال ت ور فممـا محـال للموـا مـة أمـور لال بعـد أة تتأكـد مـة سـبي 
االســت فاذ لجممــل الحلــول المو مــة المتــوافرة بال ســبة لوــذت ايمــور واســت فاذىا تمشــما  مــل المبــادا 

ج . ومـل مراعـاة يحكـام الفاـرة ) ج ( تعـرت اللج ـة /41العامة الماـررة فـي الاـا وة الـدولي م
مساعدموا الحممدة عل  الدول ايمراف المع مة أمال  في الوصول لل  حل ود  للمسألة عل  

 /ه . 41ة مــالحالم االتفا مةأساس احترام حاوي اه ساة وحرماتت ايساسمة الماررة في 
المشار للموا في الفارة ) ب (  ومجو  للج ة أة تملب لل  الدول ايمراف المع مة
/و  وت ــل اللج ــة تارمــرا  41/1أة ت ودىــا بأمــة معلومــاش تتصــل بأمــة مســألة محالــة للموــا م  

ايخمـار الم صـوص علمـت فـي الفتـرة ) ب ( وذلـت  اسـتالمعشـر شـورا  مـة تـارم   اث يخالل 
 عل  ال حو التالي   

دة فـي الفاـرة ) ىــ ( تاتصـر / ـ في حالة الوصول لل  حل ال مة الشـروم الـوار 1
 اللج ة تارمرىا عل  بماة موج  بالو ائل وبالحل الذ  تم الوصول للمت .

/ ـ فــي حالــة عــدم الوصــول للــ  حــل  ــمة شــروم الفاــرة )ىـــ (تاصــر اللج ــة 2
ـــة وســـجال  للمـــذكراش  ـــت المـــذكراش الخمم ـــ  أة ترفـــي ب ـــ  بمـــاة مـــوج ا  بالو ـــائل عل تارمرىـــا عل

 الدول ايمراف المع مة ومبل  التارمر في كل مسألة ايمراف المع مة .الشفومة المادمة مة 
 ـ لج ة التوفمي ودورىا في حمامة الحاوي المد مة والسماسمة.  2

في االتفا مة فإ ت مجو  للج ة ع د عـدم التوصـل للـ  حـل مر ـي  42مباا للمادة 
ة تعمــمة بالموافاــة المســباة أ 41الــدول ايمــراف المع مــة فــي مســألة محالــة للموــا مباــا للمــادة 
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للـــدول ايمـــراف المع مـــة لج ـــة توفمـــي خاصـــة والتـــي تعـــرت مســـاعموا الحممـــدة علـــ  الـــدول 
 الحالمة . االتفا مة احترامايمراف المع مة أمال  في تسومة ودمة للمسألة عل  أساس 

 12وتعـد لج ــة التو مـف بعــد دراسـة المســألة دراســة شـاملة فــي خـالل مــدة أ صــاىا 
مة تارم  و ل مدىا علموا ،تارمرا  ترفات للـ  رئـمس لج ـة الحاـوي اه سـا مة لتبلمغـت للـ   شور ا

 42/7الدول ايع ا  المع مة. م 
وتاتصر لج ة التوفمي تارمرىا في حالة عج ىا عة تمام ال ور في المسـألة خـالل 

 أ 42/7شورا  عل  بماة موج  بما وصلش للمت في دراستوا للمسألة . م  12
صر لج ة التوفمي تارمرىا في حالة الوصول لل  حل ود  عل  أساس احترام وتات

الحالمة علـ  بمـاة مـوج  للو ـائل والحـل الـذ  تـم التوصـل  االتفا مةحاوي اه ساة الماررة في 
 ب7/ 42للمت.م

ويشمل تقرير لجنة التوفيق في حال عدم الوصول إلى حل طبقًا لشروط الفقرة ب ما 

ة الوقائع المتصلة بالمسائل القائمة بين الدول األطراف المعنية تبين لها بخصوص كاف

كما يشمل وجهات نظرها حول إمكانية الوصول إلى حل ودي ألمر ، ويشمل تقرير 

 42/7كذلك المذكرات الكتابية وسجالت المذكرات الشفوية للدول األطراف المعنية . م 

 ج 

دمم تارمر لج ة التوفمي مباـا  للفاـرة وأخمرا  عل  الدول ايمراف المع مة في حالة تا
ج أة مخمر رئمس لج ة الحاوي اه سا مة خالل اشور مة تارم  استالموا لذلت التارمـر فممـا 

 لذا توافي أو ال توافي عل  محتوماش تارمر لج ة التوفمي .
 ـ حي ايفراد في التولماش والمعوة لحمامة حاو وم المادمة والسماسمة . 3

خـــاص بـــالحاوي المد مـــة والسماســـمة بروتوكـــوال  ل ـــافما   كـــرس   ـــمة العوـــد ال
 حاو وم المد مة والسماسمة .  ا توكش لمة المعوة مة  بل ايفراد الذمة 
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 اســتالموحســب مادمــة البروتوكــول فــإة لج ــة الحاــوي المد مــة والسماســمة محــي لوــا 
 . االتفا مةالمبم ة في عل  أ  مة الحاوي  االعتدا معوة ايفراد الذمة مدعوة بأ وم  حاما 
ــــر كــــل الــــدول مــــرف فــــي  ــــةوتا وتصــــب  مرفــــا  فــــي البروتوكــــول الحــــالي  االتفا م

ودراسة تبلمغاش ايفراد الخا عمة لوالمتوا والـذمة مـدعوة بـأ وم  استالمباختصاص اللج ة في 
أ   استالموال مجو  للج ة  االتفا مة حاما ا توات الدولة المرف ي  مة الحاوي المبم ة في 

 ولك وا لمسش مرفا  في البروتوكول. االتفا مةتبلم  لذا كاة متصل بدولة مرف في 
ومالحــو أة شــرم  بــول معــوة ايفــراد أمــام اللج ــة مــرتبم باســت فاذ كافــة الحلــول 

 المحلمة المتوفرة .
ــة المــرف فــي البروتوكــول بأمــة تبلمغــاش معرو ــة  وتاــوم اللج ــة بلفــش  وــر الدول

كول وعل  الدول التي تتسلم لفش ال ور المشار للمت أة تادم لل  اللج ة علموا بموجب البروتو 
خالل شورمة تفسمراش أو بما اش كتابمة تو   ايمر والحلول التي  امش بإتباعوا لة وجـدش 
.وت وــر اللج ــة فــي التبلمغــاش علــ   ــو  المعلومــاش التــي ماــدموا لوــا كــل مــة الفــرد والدولــة 

 المع مة . 
عــة  االتفا مــةمــة   45للج ــة بتــدومة تارمرىــا الســ و  بموجــب المــادة وأخمــرا  تلتــ م ا

 شاموا بموجب البروتوكول.  
والمد مـــة  واالجتماعمـــة اال تصـــادمةممكا م مـــاش الحمامـــة الاا و مـــة للحاـــوي  المبحـــت الثـــا ي  

 ايوروبمة لحاوي اه ساة . االتفا مةوالسماسمة في ول 
 حاوي اه ساة ودورىا في حمامة الحاوي السالفة الذكر .للج ة ايوروبمة لا  المملب ايول 

ختتص اللجنة بالنظر يف نوعني من الطعون ، طعون ترقعها الدول األعضاء ، وطعون مرفوعة من قبل  
 األفراد .

فبخصــوص المعـــوة التــي ترفعوـــا الدولـــة  ــد دولـــة أخـــرا مدعمــة لخـــالل الدولـــة 
فـي أة تكـوة الدولـة الماع ـة تتمتـل بوصـف الدولـة فإ ـت مك االتفا مةايخمرة بأ  حكم وارد في 

و ــش رفــل المعــة حتــ  ولــو لــم مكــة ىــذا الوصــف ثابتــا  لوــا و ــش و ــوي ايفعــال التــي ا صــب 
 ( 11علموا المعة .  )

وم صــب المعــة علــ  ا توــات الدولــة حاــوي اه ســاة وحرماتــت ايساســمة المت ــم ة 
 مكوة محمل ج سمة الدولة الماع ة .  د شخص أو فرد مشمول بوالمتوا كأة االتفا مةفي 
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باولوا  االتفا مةمة  1/  25ادة ــوا المـراد ف ومش أحكامـوة الخاصة بايفـأما المع
  ) الماصود بالمعوة الفردمة تلت التي مدع  فموا شخص مبمعـي أو ىمئـة قمـر حكوممـة أو 

 االتفا مــةفــي  جماعــة مــة ايفــراد بأ ــت و ــل  ــحمة لخــالل مــة جا ــب لحــدا الــدول ايمــراف
 ( . االتفايبالحاوي التي  ص علموا 
 اللج ـة ب وـر المعـوة الفردمـة ال اختصـاصالسـالفة الـذكر فـإة  25وحسب المادة 

ال مـة جا ـب سـش دول علـ  اي ـل قمـراة اللج ـة  االختصـاصمبدأ لال بعد أة مـتم  بـول ىـذا 
 لل  المعوة الفردمة لال في ول الشروم التالمة    ت ور
   لجرا اش التاا ي الداخلمة است فاذشرم  أوال  

لال بعــد  االتفا مــةمــة  26للــ  اللج ــة ايوروبمــة حســب المــادة  االلتجــا فــال مجــو  
 است فاذ جممل مري المعة الداخلمة .

معــد مــة الشــروم العالممــة  االتفا مــةمــة  26وىــذا الشــرم الــذ  تــ ص علمــت المــادة 
لل  الا ا  الـدولي بخصـوص المسـؤولمة الدولمـة ،  جا وااللتالتي تحكم الحمامة الدمبلوماسمة 

 فوو شرم أساسي لمباشرة الحمامة الدولمة الدمبلوماسمة ودعوا المسؤولمة .
اهجــــرا اش الداخلمــــة أة تكــــوة الا ــــمة  ــــد  ــــدمش أمــــام  اســــت فاذومفتــــرت شــــرم 

. ومعفـ  السلماش الا ائمة الم اسبة وأة مكوة  د رفعش لل  أعل  درجاش المحاكم الخاصة 
ايفـــراد مـــة ىـــذا الشـــرم فـــي الو ـــل الـــذ  ال موجـــد فـــي الاـــا وة الـــوم ي وســـملة معـــة علـــ  

 اهمالي .
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  ثا ما   أة مكوة الماعة معلوما  
ففــي شــكوا تاــدم بوــا بعــت أع ــا  لحــدا الك ــائس رأش اللج ــة أ ــت مالمــا أة  

دمـد ىومـة ايع ـا  الشكوا  دمش  مابة عة ايع ا  ككل فإ وا أ  اللج ة لم تتمكة مـة تح
 / م بدعوا أ وا مجوولة . 02/  27ولذلت رف ش الشكوا مباا  للمادة 

    ثالثا    أة ال مكوة المعة مكررا  
أ  متفــي فــي جملتــت مــل معــة ســبي أة فصــلش فمــت اللج ــة لال لذا أثبــش الشــاكي 

 / ب ( . 1/  27وجود معلوماش جدمدة م اسبة تبرر تادمت بشكوا جدمدة ) م 
  . االتفا مةا    مجب أة مكوة المعة متفي مل أحكام رابع 

وم ــموة ىــذا الشــرم عــدم  بــول أ  معــة لذا كــاة م صــب علــ  حــي أو حرمــة 
 . االتفا مةقمر م صوص علموا في 

    خامسا    عدم لسا ة مرماة المعة أمام اللج ة
ذت التـي توجـب علـ  اللج ـة فـي ىـ االتفا مةمة  27وىذا الحكم  صش علمت المادة 

الحالة رفت المعة كما محي للج ة رفت الشكاوا التي ال تاـوم علـ  مبـرراش سـلممة حسـب 
حي الشـكوا كمحاولـة مـة الشـاكي  استخدامكما ترفت الشكاوا التي تسي    2/  27المادة 

 التورب مة العاوبة أو لذا تادم بشكوا يسباب دعائمة أو سماسمة .
اللج ـة أة الشـرم  اختصـاصي تحكـم وجدمر المالحوة أ ت بخصوص الشروم الت

ايول معــد شــرما  عامــا  أ  أ ــت مســر  علــ  المعــوة الفردمــة والمعــوة التــي ترفعوــا الــدول أمــا 
 . االتفا مةمة  27الشروم ايربعة البا مة فال تتعلي لال بالمعوة المادمة مة ايفراد . المادة 

ـــإذا تـــوافرش الشـــروم الســـالفة كـــاة المعـــة مابـــوال  وتاـــوم ا للج ـــة بدراســـة المعـــة ف
بح ــور ممثلــي المــرفمة ولوــا أة تاــوم بــإجرا  تحامــي لذا تملــب ايمــر ذلــت ، وتلتــ م الدولــة 
المع مـــة بـــالمعة بتاـــدمم جممـــل التســـومالش ال ـــرورمة . وتاـــدم الشـــكوا للج ـــة كتابـــة  ومرفعوـــا 

واســم الشــاكي وع وا ــت وممثلــت الاــا و ي  اســمالشــاكي أو مــة ممثلــت ومجــب أة تو ــ  الشــكوا 
التي مرا الشاكي و ـوي مخافـة لوـا  االتفا مةالدولة المشكو في حاوا ومو وي الشكوا وأحكام 

ــــب  . وفــــي حالــــة  بــــول الشــــكوا مــــة  بــــل اللج ــــة فإ وــــا تملــــب معلومــــاش ل ــــافمة كمــــا تمل
. وتجتمل اللج ـة فـي  46مالحواش مكتوبة في الحكومة المع مة حول مسألة  بول الشكوا م 

مســــم  بتــــداول معلومــــاش تتعلــــي بســــمر دعــــوا أو شــــكوا م وــــورة أماموــــا جلســــاش ســــرمة وال 
  دت . استئ افللصحافة.ومالحو أة  رار اللج ة حول  بول الشكوا  وائي وال 
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وت ل اللج ـة  فسـوا تحـش تصـرف ايمـراف بغـرت الوصـول للـ  تسـومة ودمـة ، 
ذا لم ت ج  اللج ة في ذلت فإ وا تاوم بإحالة الا مة لما للمحكمة  ايوروبمة لحاـوي اه سـاة وا 

 أو للج ة الو را  بمجلس أوروبا .
 اال تصـــادمةدور المحكمـــة ايوروبمـــة لحاـــوي اه ســـاة فـــي حمامـــة الحاـــوي    المملـــب الثـــا ي

 والحاوي المد مة والسماسمة . واالجتماعمة
ــــوي  االتفا مــــة(  الجوــــا  الا ــــائي أ شــــأ بموجــــب 12) تعــــد المحكمــــة لحمامــــة حا

 احترام الدول ايمراف لتعوداتوا الماررة .اه ساة وكفالة 
وتتــــألف المحكمــــة مــــة   ــــاة معملــــوة بصــــفة مســــتالة عــــة الــــدول ايمــــراف مــــتم 

بصفة مستالة عة الدول ايمراف مـتم ا تخـابوم بواسـمة الجمعمـة البرلما مـة وبأقلبمـة  ا تخابوم
ا ، حمــت ايصــواش مــة بــمة أســما  مرشــحمة مدرجــة فــي  ائمــة ماــدموا أع ــا  مجلــس أوروبــ

مرش  كل ع و م وم ثالثـة   ـاة اث ـاة مـ وم علـ  اي ـل مـة ج سـمتت وتتكـوة المحكمـة مـة 
 عدد مة الا اة مساو  عدد أع ا  المجلس ايوروبي .

بعــد ا توــا  تلــت  ا تخــابوموم تخــب أع ــا  المحكمــة لمــدة تســل ســ واش ، ومجــو  
تاــوم المحكمـــة با تخـــاب المــدة ومجـــر  تجدمــد ثلـــت الا ـــاة فــي المحكمـــة كــل ثـــالت ســـ واش و 

 رئمسوا و ائب الرئمسي لمدة ثالت س واش.
ومالحــــو أة حــــي المثــــول أمــــام المحكمــــة  اصــــر علــــ  الــــدول ايمــــراف واللج ــــة 
وبالتــالي فلــمس للفــرد الحــي فــي المثــول أمــام المحكمــة أو حتــ  اللجــو  للموــا فــي   ــمة تتصــل 

فــي الا ـمة ولـمس شخصـا  أو مرفــا   ذلــت أة الفـرد معـد مو ـوعا   االتفا مـةبحاو ـت الماـررة فـي 
 فموا .

لكي مصب  مة الجائ   االتفا مةكما مالحو أ ت ال مكفي أة تكوة الدولة مرفا  في 
 االتفا مــةتســتل م بجا ــب حــي المــرف فــي  46رفــل  ــ اي  ــدىا أمــام المحكمــة ذلــت أة المــادة 

 . االتفا مةاهل امي للمحكمة في جا ب الدولة الم ومة  االختصاصلعال ا  بابول 
ومرفـــل ال ـــ اي للـــ  المحكمـــة بعـــد التســـومة الودمـــة خـــالل فتـــرة ثـــالت شـــوور حســـب 

 مة االتفا مة . 32المادة 
فـإة سـلماتوا تاتصـر علـ  تارمـر  لالتفا مـةوع دما تتأكـد المحكمـة مـة و ـوي خـري 

 . 50م المت رر التعومت للمرف 

 ايستاذ   فتاحي محمد
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محكمــة فإ وــا تخــتص الا ــائي لل االختصــاصوجــدمر باهشــارة أ ــت باه ــافة للــ  
 مالتي تملب م وا في مسائل معم ـة وفـي ىـذت الحالـة ايخمـرة ال تحسـ االستشارمةبإبدا  الرا  

المحكمة لل  اي ، وا  ما م حصر دور المحكمة في تادمم المعلوماش والمبادا الماـررة بشـأة مـا 
التفا مة وال ممتد معرت علموا مة مسائل . والمسائل الماصورة ىي المسائل المتعلاة بتفسمر ا

 لل  المسألة المتعلاة بم موة الحرماش والحاوي الواردة في االتفا مة وبروتوكوالتوا .
 

 خاتمـة 
ت اولــش ىــذت الدراســة الحمامــة الاا و مــة للحاــوي اال تصــادمة واالجتماعمــة والحاــوي 

اه ســـاة المد مـــة والسماســـمة فـــي لمـــار ايمـــم المتحـــدة وفـــي وـــل االتفا مـــة ايوروبمـــة لحاـــوي 
 ك موذج .

كشـــفش الدراســـة علـــ  أة ايمـــم المتحـــدة بجوا ىـــا المســـم  المجلـــس اال تصـــاد  و 
واالجتماعي كما عبر بعت الفات بأ ت جوا  ايمم المتحدة لحاوي اه ساة  وىذا الجوا  مار 

  وام التاارمر كآلمة ل ماة التمتل بالحاوي المشار للموا ساباا  .
و مة لوحدىا قمر كافمة ما لم تكة ماتر ة بحمامـة فعلمـة . الحاماة أة الحمامة الاا و 

وفــي ىــذا اهمــار كشــفش الدراســة علــ  عــدم وجــود جوــة أو جوــا  تــابل لامــم المتحــدة ملــ م 
الدولــة ومجبرىــا ومردعوــا فــي حالــة اهخــالل بحــي مــة الحاــوي اال تصــادمة أو االجتماعمــة أو 

فا مـة ايوروبمـة لحاـوي اه سـاة فاـد تبـمة ل ـا الحاوي المد مة أو السماسـمة ، وعلـ  مسـتوا االت
ىــذت االتفا مــة تعوــد لافــراد بصــفة مســتالة حــي المعــة والــتولم  ــد الدولــة فــي حالــة اهخــالل 

 بحاوي اه ساة ثابتة في االتفا مة وىذا توجت فرمد و موذج مجب اه تدا  بت . 
 وفي ايخمر خرجش ببعت التوصماش وىي   

و مــة لوحــدىا قمــر كافمــة ولــذلت مجــب تكــاتف المجموعــة ـ لة الحمامــة الاا  1
الدولمة مة أجل تكرمس حمامة فعلمة للحاوي المد مـة والسماسـة والحاـوي 

 اال تصادمة واالجتماعمة .
ـ لة االتفا مــة ايوروبمــة لحاــوي اه ســاة  مــوذج جــدمر بالتاــدمر واالحتــرام  2

اه ســـاة علـــ   و ـــرا  ـــرورة تعـــدمل الممثـــاي العربـــي واهفرماـــي لحاـــوي
  و  ما ىو مارر في االتفا مة ايوروبمة .
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 الهوامش

دمســمبر  10المـؤر  فـي  أ/ 217المتحـدة بـالارار ر ــم  لامـممـة  بـل الجمعمـة العامــة  اهعــالةىـذا  تب ـيتـم  - 1
مة دمباجة وثالثـمة مـادة و ـد أكـدش الجمعمـة  اهعالة( دول . ومتكوة 8دولة وامت اي ) 48بأقلبمة  1948
باالستمرار في أة  تسـتلوم مـة ىـذا اهعـالة ع ـد صـماقة الاواعـد الدولمـة فـي المتحدة تعودىا  لاممالعامة 

 مجال حاوي اه ساة مل ايخذ بعمة االعتبار الو ائل الجدمدة التي حدثش خالل الخمسمة س ة ايخمرة .
لحاــوي اه ســاة والعوــدمة  و شــمر للــ  أة المحكمــة الدســتورمة العلمــا فــي مصــر وصــفش اهعــالة العــالمي

 بأ وا بترات ل سا يب 1966الدولممة لعام 
أشـــار الـــ  الحكـــم   د أجمـــد أبـــو  4/1/1997جلســـة  17لســـ ة  47ارجـــل حكـــم المحكمـــة فـــي الا ـــمة ر ـــم 

المجلــة المصــرمة للاــا وة  –الوفــا    مســائل الاــا وة الــدولي والعال ــاش الدولمــة فــي أحكــام الا ــا  المصــر  
  1997الدولي 

 53م فبخصــوص العوــد الــدولي للحاــوي السماســمة والمد مــة فأ ــت مت ــمة 1966صــدر ىــذمة العوــدمة ســ ة  – 2
 مادة ودمباجة كما مت مة بروتوكول اختمار  

 مادة  31أما العود الدولي للحاوي اال تصادمة واالجتماعمة والثاافمة بأ ت متكوة مة دمباجة و 
 2000سـ ة  – 1م –الحمامة  الدولمة لحاـوي اه سـاة  –الوفا في مؤلفت  أشار لل  ىذا الارار   د أحمد أبو – 3

 (.88 – 87ص ) –الااىرة  –دار ال و ة العربمة 
 –الاـاىرة  –دار ال و ـة العربمـة  – 2000سـ ة  – 1الحمامـة الدولمـة لحاـوي اه سـاة م –د أحمد أبو الوفا  – 4

 (89ص )
 وتتمثل ىذت ال وابم في ما ملي    – 5

 أة متم ال ص عل  الامود في الاا وة  –أ 
أة تكـوة تلــت الامــود  ـرورمة كحمامــة لســمعة وحرمـاش الخــرمة أو للمحافوــة علـ  ايمــة الاــومي  -ب 

 أو ال وام أو الصحة أو الداب العامة .
أة ال تت مة الامود تممم ا ست د فاـم للـ  اللـوة أو الم شـأ أو الجـ س أو اللغـة أو الـدمة أو ايصـل  –ج 

 الجتماعي .ا
 أة تكوة الامود  رورة للتمبمي في مجتمل دممارامي . –د 

 (105المرجل السابي ص) –أحمد أبو الوفا  – 6
 (115المرجل السابي ص ) –أحمد أبو الوفا  – 7
 (46المرجل السابي ص ) –أحمد أبو الوفا  – 8
الاـاىرة  –دار ال و ـة العربمـة  –اة االلتـ ام الـدولي بحمامـة حاـوي اه سـ –صال  محمد محمود بدر الدمة  – 9
–  

دار ال و ــة  – 200م –االتفا مــاش الكبــرا  –راجــل  ــص المــادة الســاباة فــي مرجــل   عبــد الفتــا  مــراد  – 10
 .250–الااىرة  –العربمة 

 (.135المرجل السابي ص ) –د صال  محمد محمود بدر الدمة – 11
 اوي اه سا مة راجل مرجل د خمر الدمة عبد اللممف لم مد مة التفصمل عة المحكمة ايوربمة لح – 12
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   -الااىرة  – 1991–الومئة العربمة العامة للكتاب –اللج ة ايوربمة لحاوي اه ساة  -

 قائمة المراجع
 ـ دار ال و ة العربمة ـ الااىرة. 2000 س ة  1م ـ د أحمد أبو الوفا  ـ الحمامة الدولمة لحاوي اه ساة ـ  1
ـ دار ال و ــة  1997 سـ ة  -محمـد محمـود بـدر الـدمة ـ االلتـ ام الــدولي لحمامـة حاـوي اه سـاة ـ د صــال   2

 العربمة ـ الااىرة .
 –ىومـة دار  - 2003مبعـة  –ـ د  ادر  عبد الع م   ـ حاوي اه ساة في الاـا وة الـدولي والعال ـاش الدولمـة  3

 الج ائر .
م  -جلــس ايمــة فــي  ــو   واعــد ال وــام العــالمي الجدمــد ـ د حســام أحمــد محمــد ى ــداو  ـ حــدود سـلماش م 4

 الااىرة . - 1994
  1998 -2المفاىمم الاا و مة لحاوي اه ساة عبر ال ماة والمكاة ـ المبعة  –ـ د ساسي سالم الحاج  5

 .لبما  –م شوراش الجامعة المفتوحة 
دار ال و ـــة  –لحاـــوي اه ســـاة  المســـؤولمة الدولمـــة عـــة اال تواكـــاش الجســـممة -د محمـــد مصـــمف  مـــو س  -6

 . 1996العربمة  
 .  1994دار ال و ة العربمة  –حمامة حاوي اال لماش في الاا وة الدولي العام  –أحمد عالم  وائل د  -7


